
  
 

บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
การวิจัยเรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed-Methods) ระหว่างการวิจัยในเชิง
ปริมาณ (Quantitative Approach) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) โดยใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณเป็นการวิจัยหลัก มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ (1) ศึกษาองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 (2) สร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 (3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 และ (4) ประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยมีข้ันตอนการวิจัยและวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี ้

1.  การศึกษาองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

2.  การสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

3.  การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

4.  การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งสามารถสรุปข้ันตอนการด าเนินการวิจัยได้ดังภาพที่ 3.1 
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ขั้นตอนกำรวิจัย                                         วิธีวิจัย / กระบวนกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพที่ 3.1 สรุปขั้นตอนด าเนินการวิจัย 

1. น าเสนอร่างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
2. จัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship)  
3. ผู้วิจัยสรุปและน าเสนอผลการตรวจสอบ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 
 

ขั้นตอนที่ 2 
การสร้างรปูแบบชุมชน     

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 

ในพระบรมราชินูปถัมภ ์

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. สรุปผลที่วิเคราะห์เน้ือหา   
4. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
5. การวิเคราะห์แบบสอบถาม (Exploratory 
Factor Analysis) 
6. ตั้งชื่อองค์ประกอบ  

      
 

องค์ประกอบของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม                
ในพระบรมราชินูปถัมภ์                
(ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1) 

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตร ี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 
(ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2) 
 

 

ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาองค์ประกอบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 

ในพระบรมราชินูปถัมภ ์

1. ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของ
ผู้เรียน  
2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
3. ผลที่ปรากฏต่อผู้เรียน 
(ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 3) 

ผลการประเมินความ              
พึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 
(ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 4) 

ขั้นตอนที่ 3 
การทดลองใชรู้ปแบบชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 

ในพระบรมราชินูปถัมภ ์

1. ผู้บริหารประชุมปฏิบัติการครูผู้สอน  
2. ผู้บริหารศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบฯ 
3. ผู้บริหารด าเนินการตามรูปแบบฯ 
4. ผู้วิจัยนิเทศการปฏิบัติงานตามรูปแบบฯ 
5. สรุปผลการด าเนินงานตามรูปแบบฯ 
 

1. สร้างแบบประเมิน 

2. ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบประเมิน 
3. ประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม   ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

           ขั้นตอนที่ 4 
การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา

พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ ์
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 ขั้นตอนกำรวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำองค์ประกอบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของโรงเรียนสตรี    

วัดมหำพฤฒำรำม ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
1.1 ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง/แหล่งข้อมูล  

1.1.1 วิธีวิจัยเอกสาร (Document research) โดยการศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2551) ณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม (2553) 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554) วิจารณ์  พานิช (2555) ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ (2558) ฐาปณัฐ  
อุดมศรี (2558) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (2558) วาสนา  ทองทวียิ่งยศ (2560) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) Westheimer (1999 อ้างถึงใน Stoll et al,2003) 
Senge (1990) Hord (1997) และ DuFour & Eaker (1998) และคนอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดท าเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

1.1.2 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จ านวน 5 คน เพื่อใช้จัดท าเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นความเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้  

1.1.2.1 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อย 3 ปี จ านวน 3 คน ได้แก่ 
1) นายขจิตพันธ ์สุวรรณสิริภักดิ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารี 
2) นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธ ารง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า 
3) นายนฤภพ ขันทับไทย  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ปทุมธานี 
1.1.2.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้    

ทางวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 ปี จ านวน 2 คน ได้แก่ 
1) รศ.ดร.สิรพิันธุ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม 
2) รศ.ดร.มนสิช สทิธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1.1.3 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยศึกษาจากประชากรทั้งหมด คือ ผู้บริหาร และครูผู้สอนโรงเรียน

สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 
124 คน  
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 1.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 มี 2 ฉบับ ดังนี้ 
ฉบับที่  1 แบบสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ งเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง 

ประกอบด้วย 2 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ได้แก่ ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

สถานที่ วัน เวลาที่สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่ 
1) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม     

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ควรมีลักษณะอย่างไร 
2) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม    

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ควรประกอบด้วยปัจจัยใดบ้าง 
3) แนวทางในการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ควรเป็นอย่างไร 
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามการสร้างรูปแบบองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-list) 

ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 74 ข้อ ลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553: 109) ดังนี้ 

5 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับมาก 
3 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับน้อย 
1 หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับน้อยที่สุด 
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ขั้นตอนกำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพเครื่องมือ 
ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และจัดท าข้อสรุป 

1.2 น าข้อสรุปที่ ได้จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แล้วน ามาสร้างแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง จ านวน 3 ข้อ 

1.3 น าแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน าเสนอผู้ เชี่ยวชาญ
พิจารณาความเหมาะสมเชิงเน้ือหา จ านวน 5 คน ได้แก่ 

1.3.1 ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สภุัทรา เอื้อวงศ์  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยสยาม 
1.3.2 ผศ.ดร.วรากรณ์  พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
1.3.3 ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ   อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
1.3.4 ผศ.ดร.เอกรตัน์ รวยรวย  อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
1.3.5 ดร.นิยม ไผ่โสภา  ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 

เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แล้วน าไปหา
ค่าความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะวัด (Index of Item Objective Congruence: IOC) เป็นรายข้อ 
พิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่า ข้อค าถามทั้ง 3 ข้อ ได้ค่า IOC 1.00 
ทุกข้อ ถือว่าแบบสัมภาษณ์มีความสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา 

1.4 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และจัดท าแบบสัมภาษณ์
ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างฉบับสมบูรณ์ไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการสร้างแบบสอบถาม 

2.2  สร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยให้ครอบคลุมองค์ประกอบของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยสร้างข้อค าถามจากตัวแปรที่ได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์
หลักการ แนวคิด และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
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ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 2 

2.3 น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้แก่ 
2.3.1 ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ ์อาจารย์ประจ า

มหาวิทยาลัยสยาม 
2.3.2 ผศ.ดร.วรากรณ ์ พูลสวัสดิ ์อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
2.3.3 ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
2.3.4 ผศ.ดร.เอกรตัน์ รวยรวย อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2.3.5 ดร.นิยม ไผ่โสภา  ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 

เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แล้วน าไปหา
ค่าความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะวัด (Index of Item Objective Congruence: IOC) เป็นรายข้อ 
พิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่า แบบสอบถาม จ านวน 76 ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญแนะน าให้ตัดบางข้อที่มีความซ ้าซ้อนกันออกบางส่วนตามความเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้     
ตัดข้อค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะออก จ านวน 2 ข้อ คงเหลือข้อค าถาม จ านวน 74 ข้อ ซึ่งมีค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ถือว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้อง 

2.4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหาร และครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ไม่ได้เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 30 คน แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)     

ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α) โดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
(Cronbach, 1990: 126) พบว่าได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .95 

1.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1.3.1 สรุปผลที่ได้จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

1.3.2 ผู้วจิัยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดว้ยตนเอง ในปีการศึกษา 
2561 

1.3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยการส่งแบบสอบถาม
ไปยังกลุ่มประชากรด้วยตนเองจ านวน 124 ฉบับ ได้ตอบกลับมา จ านวน 124 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ในปีการศึกษา 2561 
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1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
1.4.1 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ใช้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้วิจัยน ามาสรุปเป็นตัวแปรที่ศึกษา 
1.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่  

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
1.4.3 การวิเคราะห์คะแนนค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ

พื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รายข้อ และ
ภาพรวม ส าหรับเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553: 110) 

4.51 – 5.00  หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับมากที่สุด 
3.51 – 4.50  หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับมาก 
2.51 – 3.50  หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับน้อย 
1.00 – 1.50  หมายถึง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับน้อยที่สุด 

1.4.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ผู้วิจัยได้
ใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) ด้วยการวิเคราะห์  
ด้านองค์ประกอบหลัก (principle component analysis: PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบอ๊อบลีค    
(oblique rotation) (แบบมุมแหลม) ด้วยวิธีโพรแมกซ์ (Promax rotation) โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์
ในการเลือกองค์ประกอบที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป     
ซึ่งเป็นค่าน ้าหนักที่มีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ (practically significant) มีค่าไอเกน (eigen values)  
ที่มากกว่า 1 และมีตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบจ านวนตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามเกณฑ์ของไกเซอร์ 
(Kaiser’s Criterion) (Kaiser’s Criterion, 2001: 588) 

1.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
1.5.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

1) ค่า IOC (Item Objective Congruence) 
2) สั มประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยวิ ธี การของครอนบาค 

(Cronbach) 
1.5.2 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

1) ค่าความถี่ (Frequency)  
2) ค่าร้อยละ (Percentage) 
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3) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.5.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory factor analysis: EFA)  

 
ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อยกระดับคุณภำพ

ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 

การสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ด าเนินการดังนี ้

1) น าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรี   
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จาก
ขั้นตอนที่ 1 จัดท ารูปแบบและแนวทางการปฏิบัติชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

2) จัดท าคู่มือการใช้รูปแบบแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 2   

3) น าเสนอรูปแบบ และคู่มือการใช้รูปแบบ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบให้ความ
เห็นชอบรูปแบบและสร้างคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

2.1 ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง 
ผู้ให้ข้อมูลจัดสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการ

บริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จ านวน 5 ท่าน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive selection) โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อย 3 ปี เป็น
ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 ปี 
ได้แก่ 
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  2.1.1 นายขจิตพันธ์ สวุรรณสิริภักดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารี 
  2.1.2 นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธ ารง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
  2.1.3 นายนฤภพ ขันทับไทย  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ปทุมธานี 
  2.1.4 รศ.ดร.สิรพิันธุ์ สวุรรณมรรคา อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม  
  2.1.5 รศ.ดร.มนสิช สิทธสิมบูรณ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัย
นเรศวร 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยในขั้นตอนที่ 2  
- แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ 
 2.2.1 ศึกษาการจัดท าแบบตรวจสอบ และสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 2.2.2 จัดท าแบบตรวจสอบรูปแบบ และคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลของ
ผู้เชี่ยวชาญ ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อส่วนประกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
มีต่อคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใน
ประเด็นความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือในลักษณะตรวจสอบรายการ (Check list) 

 2.2.3 น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 คนเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและให้
ข้อเสนอแนะ 

 2.2.4 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดท าเอกสารฉบับที่ 4 แบบตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
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2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) มีข้ันตอนดังนี ้
2.3.1 ประสานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ร่วมประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ  
2.3.2 วางแผนการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โดยการจัดเตรียมประเด็นการประชุมสนทนา

กลุ่ม การจัดท าเอกสารประกอบการประชุม  
2.3.3 จัดท าหนังสือจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อ

เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการจัดส่งเอกสารประกอบการสัมมนาให้      
ผู้ร่วมสัมมนาศึกษาก่อนการเข้าร่วมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 

2.3.4 ด าเนินการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 
13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

2.3.5 น าข้อมูลที่เก็บรวมรวบได้มาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อคิดเห็นจากการวิพากษ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญ ตามประเด็นการประชุมสนทนากลุ่ม สรุป อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะ  

2.3.6 รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

2.3.7 ปรับปรุงรูปแบบ และคู่มือการใช้ฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

2.4.1 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

2.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน คือ 
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages)  

2.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages) 
 

 ขั้นตอนที่ 3 กำรศึกษำผลกำรทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภำพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  

การศึกษาผลทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 โดยทดลองใช้ในโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  มีวิธีด าเนินการดังนี้  
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   3.1 ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เกี่ยวกับการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
   3.2 ครูผู้สอนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศึกษาคู่มือการ
ใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

3.3 ด าเนินการตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ในปีการศึกษา 2561  

3.4 ผู้วิจัยนิเทศการปฏิบัติงานตามรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อสอบถามติดตาม สอบถามปัญหา และให้การช่วยเหลือแบบ
กัลยาณมิตร ตามบริบทของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

3.5 หลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กับครูผู้สอนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ท าการสรุปผลการด าเนินงานตามรูปแบบ โดยการวัดและประเมินผลจากคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

3.5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
3.5.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
3.5.3 ผลที่ปรากฏต่อผู้เรยีน   

3.1 ประชำกร  
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยศึกษาจากประชากรทั้งหมด คือ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา           

ปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 124 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 2,053 คน     
ในปีการศึกษา 2561 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยในขั้นตอนที่ 3 คือ แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
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3.3.1 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้ เรียนจากครูผู้สอน        
หลังการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2561 เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนน
ในปีการศึกษา 2560 และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

3.3.2 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจากครูผู้สอน หลังการ        
ใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหา 
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2561 เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลในปี
การศึกษา 2560  

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
      วิเคราะหเ์ปรียบเทียบข้อมูลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยใช้สถิติพื้นฐาน  
3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย  
     สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) และค่าเฉลี่ย (mean) 
 
ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ

เพื่อยกระดับคุณภำพผู้ เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

4.1 ประชำกร  
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยศึกษาจากประชากรทั้งหมด คือ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
จ านวน 124 คน  
  4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยในขั้นตอนที่ 4 คือ ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัย 
ท าการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี ้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 การประเมินใช้มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert scale) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553: 109) ดังนี ้

ระดับ 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด     
ระดับ 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ระดับ 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
ระดับ 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  

4.2.5 น าแบบประเมินที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย จ านวน 30 คน แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α) โดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) (Cronbach, 1990: 126) พบว่า           
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .90 

4.2.6 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ฉบับสมบูรณ์ 
 4.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง แล้วน ามาวิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินรูปแบบ 
ได้รับแบบประเมินกลับมา จ านวน 124 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รายข้อ และ
ภาพรวม ส าหรับเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2553: 110) 

4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
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  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

โดยค่าที่ยอมรับได้ในประเด็นการประเมินรายข้อมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 หรือมีความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ในระดับมากขึ้นไป 

4.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย  
4.5.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 

4.5.1.1 ค่า IOC (Item Objective Congruence) 
4.5.1.2 สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยวิธีการของครอนบาค  

    4.5.2 สถิติพื้นฐาน ได้แก่  
4.5.2.1 ค่าความถี่ (Frequency)  
4.5.2.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 
4.5.2.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)  
4.5.2.4  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  


